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 2 (6شرح العقيدة الواسطية )
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 
نذذ أق يقونذذ يقدذذةقكأيوذذ قنذذعقأللقرليالذذ ق فذذأللقي ةذذلكاقدذذةقي لل ذذأ قي  يةذذ و قق:هذذ يقولذذ  

 ؟ تثك تقي رلف رلتق؛ غ لهل
هذذذي هذذذع مرا  ذذذة الاذذذرر يو مرا  ذذذة ر و   ،ةلكذذذا مذذذا يشرا ميذذذ  المرا  ذذذ ،هذذذما م لذذذ    ذذذ 

فذذ ا كذذاا المذذراش مرا  ذذة الاذذرر فمسذذشلة معذذاش  الاذذرر  ؟المرا  ذذة مذذا يشرا مذذاما  ذذراش مذذا ؟المسذذا ي
ق.الس ال الثانع لنف  السا يسا ي وعناويا المسا ي همه  ب نها يصول الم ،ليست بوارش 

ح ذ قننذهقق؟ مق نهقوةترعق، يقونتبقي  ل بقرعقي ش خق ثنلءقي أللق:رلقيألدضعقدةقل وكق:ول  
 .ن يقنتبقالقوةت وعقي فهمق ه يقرالب

ذ ،هما صحيح ما   ي لر ي ما قلب ا فع  وفه ر ال الذ  قبذي ال ريقة المثلى فع الت لم يا يحض  
يحفظذه ال الذ  فذع ب تذه ثذم  را ذ   ،يقري فذع الب ذت ويحفذل القذشر الملصذا لهذما ال ذوم ،الحضور

ا كاا  ،عليه الارور ما  ،ثذم ع ذش ملذك يحضذر ويسذتم  فقذ  ،هناك يار ة مس لة عليه سذم هاوا 
المقصذوش ينذه مما حضذر قبذي  ،ه يا يس ي فهو يفضي لكع يفرغ مذا التسذ  ي علذى نسذلتهتيسر ل

ثم حضر واستم  مذ  ادش  المراعذى  ،الحضور وقري الارور ووض  عالمات على ما ياكي عليه
ويتذماكر  ،ثذم مما لذرت تذشار  مذ  ملوانذه ويقرانذه ،ويسذشل عمذا ياذكي عليذه ،فع مثي همه الم ذال 

يمذا ال الذ  ي ي ذرل الكتذا  مي فذع الذشر  ثذم  . ثبذت ال لذم بهذمه ال ريقذة ن م  ح  ،م هم ما سم وا
لكذذا  عقذذى ينذذه لذذا  ،الت ل ذذ  ي اذذك ينذذه مذذا صذذميم الذذشر  ، ذذاإ ملذذى الذذشر  اناذذاي عنذذه عذذالت ل  

ا وعلى هما  ترك الت ل   مي اذعإ يسذ ر  ذش   ،مما يقال ايست ي  يا يكت  كي ما يقال فيفوته كث ر  
يما ايست راشات ويو ه اللالل ويقوال ال لماإ همه ي يست ي  كتابتهذا  ،فع بياا  ملةلبياا كلمة 

 ،عقراإ  الاذرور وسذماا اداذر ةثم الفهم  ،الم ول على الحفل فشوي   ،مي بتفويت ما هو يكثر منها
ما كذاا عنذشه ماذكال يسذشل عمذا ياذكي  ،يسذتم  للاذ   ،ثم ع ش ملذك الحضذور وادش  وايسذتماا وا 

 .ا  ما زمال ه يكوا مستواهم متقارب  ثم ع ش ملك  ماكر عما سم  م   م ،يهعل
ذق؟هعقورنيقي ارعقك يقي ل  قي لياحق ي ل  قي رلا حقدةقصف قهللاقتلل ىق:ول   لقرثذعقي  ذأقتسفة 

ق.لقبرلنىقي نلر تفة قق وًضل  نهلقق،ك أقهللاقحلول قتف اقكاال ه
ذذذي يمكذذذا ال مذذذ  بذذذ ا ادقذذذوال الملتلفذذذة التال  ،ي يمكذذذا ال مذذذ  ب نهذذذا ،الذذذتالل تضذذذاش ،اا حقيقي ذذذف 

منمذذا يسذذت مي فذذع م نذذى  ؛واسذذت مال اللفذذل الواحذذش فذذع يكثذذر مذذا م نذذى ممنذذوا عنذذش  مهذذور ال لمذذاإ
فذع كتذ  اللاذة  :قذش يقذول قا ذي ،واحش ما م انيه وم ناه اآللذر يكذوا فيمذا شل علذى مراشتذه السذيا 

فهذذم فسذذروا  ،كروا للكلمذذة الواحذذش  م ذذانع كث ذذر وفذذع كتذذ  التفسذذ ر وفذذع كتذذ  اذذرور الحذذش    ذذم
فلمذذاما ي نفسذذر اآليذذة عالم ذذانع التذذع  ذذاإت فذذع كتذذ  يريذذ  القذذر ا يو فذذع  ،الكلمذذة عم ذذاا مت ذذشش 

ن ذذم تذذشتع الكلمذذة الواحذذش  فذذع لاذذة ال ذذر  ويذذراش بهذذا  :نقذذول ؟يريذذ  الحذذش   يو كتذذ  اللاذذة وي رهذذا
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

منما  راش فع كي مذو ا م نذى  لصذه  ذشل  ؛ ا واحش لكنها ي تراش همه الم انع فع ،م اا مت شش 
ر القر ا ما هو عذالم عاللاذة فقذ  يو مذا لشيذه ولما ي يصلح يا يفس    ؛عليه السيا  وتر حه القرا ا

ذذذ ،اللبذذذر  والشرايذذذة فذذذع كيفيذذذة ا فذذذاش  مذذذا كتذذذ  اللاذذذة فقذذذ  عليذذذه الصذذذال  -ر حذذذش   النبذذذع وي يفس  
ذ ،مة عالسنةمي ما كانت لشيه م رفة تا -والسالم ر القذر ا مي مذا لشيذه م رفذة تامذة كمذا ينذه ي يفس  

ورا  ذذت كتذذ  اللاذذة  اهذذ  ينذذك يرشت تفسذذ ر   ،عذذالقر ا ومذذا  لذذشم القذذر ا ومذذا ي ذذ ا علذذى فهذذم القذذر ا
ك ذذت تنتقذذع  ،كث ذذر  ثذذم و ذذشت يا هذذمه اللفظذذة مذذا هذذمه اآليذذة ت لذذ  علذذى م ذذاا   ،وكتذذ  الاريذذ 

ي تست ي  مي مما كانت لشيك اللبذر  بنصذوا الكتذا   ؟م انعالم نى المناس  للسيا  ما همه ال
ا يا ادصذذم ع وهذذو مذذا يعلذذم النذذا  بلاذذة مكرنذذا مذذرار   ،والسذذنة وكيفيذذة الت امذذي مذذ  هذذمه النصذذوا

ال ذذر  ويحفذذل يلذذول م لفذذة مذذا القصذذا ش التذذع تاذذتمي علذذى م ذذات ادلذذول مذذا ادبيذذات مذذا لاذذة 
ال ذذار يحذذ  »م نذذى الصذذق  الذذوارش فذذع حذذش    ومذذ  ملذذك يسذذشل عذذا ،ال ذذر  الصذذحيحة الفصذذيحة

وال ذر  تذزعم يا الصذق  هذو  ،-صذلى هللا عليذه وسذلم-ينا يفسر كالم رسذول هللا  :فيقول «عصقعه
والمراش  -عليه الصال  والسالم-وكالم نبيه  ،والمراش منه - ي وعال-فالكالم فع كالم هللا  ،اللزي 

ا كذاا عا ذر علذم فهذو تقذو   ،اا ع لذم فهذو حذ فذ ا كذ ؛- ي وعذال-منه عالتحش ش قول عا هللا   :لوا 
-وهذما مذا عظذا م ادمذور يا يقذول ا نسذاا فذع كذالم هللا  ،{  يقتل   يقعفىقهللاقرذلقالقتلفرذ يق}

قذش يكذوا هذما  ،دا اللفذل الواحذش لذه م ذاا مت ذشش  ؛ا فيذه ملذى لاذةبرييه ولو كاا مستنش   - ي وعال
 ،ي بذذش فيذذه مذذا توق ذذت ،عا لل ذذ  عذذالتوق   عذذا   ذذش ر عذذالتحر   وهذذما ال ،الم نذذى ي  ل ذذ  بهذذما السذذيا 

دنذذه قذذش ي لذذ  اللفذذل ويذذراش عذذه م نذذاه  ؛م نذذى هذذمه اآليذذة كذذما م نذذى هذذما الحذذش   كذذما عمذذا سذذلت
لكنهذذذا ي ذذذر الحقيقذذذة  ،وقذذذش ي لذذذ  اللفذذذل ويذذذراش عذذذه م نذذذى وماذذذز  هذذذو حقيقذذذة اذذذرعية فيذذذه ،المتعذذذاشر

يتذذذشروا مذذذا » :حذذذش   ؛الواحذذذش يكثذذذر مذذذا حقيقذذذة اذذذرعية وقذذذش يكذذذوا للفذذذل ،المتعذذذاشر  ملذذذى ادمهذذذاا
نفى هما التفس ر م  ينه حقيقذة اذرعية  ،«ي :قال .المفل  ما ي شرهم له وي متاا :قالوا ؟المفل 

الاذذرعية فذذع هذذما بذذي حقيقذذة المفلذذ   ،لكنذذه فذذع هذذما السذذيا  المذذراش لذذي  عحقيقذذة هنذذا ،فذذع المفلذذ 
ثم تنتهع همه ادعمذال علذى  ،يشتع وقش ف ي كما وف ي كما ،السيا  ما يشتع عشعمال يمثال ال عال

  .-صلى هللا عليه وسلم-ال ريقة التع ب نها النبع 
يو كانذذت ش ونذذه يكثذذر مذذا  ،هذذما مفلذذ  ،والمفلذذ  فذذع عذذا  الح ذذر والتفلذذي  مذذا ي شرهذذم وي متذذاا

ما  ذذاإ فذذع عذذا  الح ذذر والتفلذذي  ت ريذذت المفلذذ  ،مقتنياتذذه هذذما مفلذذ  يح ذذر عليذذه هذذي يمكذذا   ،وا 
يتذشروا مذا » :هذو كذالم نبذوا  ؟يمكذا يا تقذول هذما ،هو ما  اإ عشعمذال يمثذال ال عذال :يا تقول
مذا  :ثذم سذشل ،ي نع لو م لذم مذشر   ذشر  الفقذه فذع كتذا  الح ذر والتفلذي  ،كما :قال «؟المفل 
 ،مذا  ذاإ عشعمذال يمثذال ال عذال مذا صذال  وصذيام وحذ  وي رهذا :ثم  اإ  ال  ال ذوا  ؟المفل 

ا ي ذذذا  ب ذذذوا  نبذذذوا  لكذذذا الحقيقذذذة  ،المذذذشر  ي  يذذذه شر ذذذة يو مذذذا ي  يذذذه؟ مذذذا ي  يذذذه شر ذذذة وا 
وكلها قش  ذاإت مذا ماذكا   ،تلتلت عا الحقيقة الارعية فع المقام اآللرالارعية فع هما المقام 
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 4 (6شرح العقيدة الواسطية )

ولذذما ع ذذي اآليذذات يقذذرر اذذ    ؛فشيلذذة السذذيا  يمذذر ي بذذش مذذا مراعاتذذه عنذذش  الذذ  ال لذذم ،واحذذش 
هي همه ما  يذات   ژ ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ژ :فمثال ؛م وي ره ينها ليست ما  يات الصفاتا سال

وقذي  ،ليسذت مذا  يذات الصذفات :لكا ا   ا سذالم قذال ،الصفات؟ المسشلة لالفية ب ا يهي ال لم
والفهذذم  ،فالمسذذشلة تحتذذات ملذذى فهذذم السذذيا  ،مثذذي هذذما فذذع النصذذوا التذذع  ذذاإت علذذى هذذما النحذذو

 ا.الشق   بنصوا الوح  
قحأ  قصحوح؟ق«القتتفنل يقدةق يتقهللا»ق:هعقحأ  ق:ول  

 الحش   ي يسلم ما كالم دهي ال لم كما تقشم فع كالم ا   ا سالم.
قي  يتقيإل هو ق  قي نفلقيإل هو ؟ق: يقولل ق،هعقت صفقي  يتق  قي نفلقبل رؤن ق:ول  

 ،عاعتعذذذار مشلولذذذه مذذذمكرو  ،ي اذذذك يا هذذذما ا  ذذذال  عاعتعذذذار لفظذذذه م نذذذ  عاعتعذذذار لفظذذذه م نذذذ 
ا عذا فراش عاعتعذار ا عذال م  ويحيان ذولما ي  شوا الضم ر على ما يحيان   ؛في امي اللفل عاعتعار لفظه
 واللاة تحتمي هما. ،وما ح   اللفل مفرش ،ينها ما ح   الم نى  م 

حقدألا ق يقت ضذحقي ذل يقي صذحوق،نرلقتلفمقدإيقريقي حض لق البقعفمقركتأئ يق رثل ةق:ول  
قةقنللدهقريق ق ي قي لفرلءقيألخلى؟ كق؛ تل أه

لكا يحيانا م   ول ايست راش وترش ش الكالم ما ي ي تقرير يصي المسذشلة وفهذم  ،هما م ل    ش
 ا يافي عا بياا الرا ح.المسشلة يحيان  

ق: قذ  كمق،  نهلقريقصفلتقهللاقتلذل ىق، شنعقعفةقدةقي أللقي رلضةقرةأ  قصف قي لزمق:ول  
ق؟دهعق  ضحتمقي رةأ  ق كثلقحتىق تك يق نلقي ص يبق،زمقون يقبلأقي تلأأقدةقي شةءيقي لن

ر برف هذا ملذى النبذع يوي مسشلة ال زم ن رل ينه ي  و ش ف ها شل ي ما الكتا  وي ما السنة المصر  
ال ذذزم مرتعذذة مذذا مراتذذ  القصذذش تكذذوا ع ذذش الهذذا   واللذذا ر وحذذش    ،-عليذذه الصذذال  والسذذالم-

مما عزم ا نساا ي يكوا ع ذش  ،ال زم هو الما  تقشم الف ي الما هو التنف م ،الهم ثم ال زمو  ،النف 
محذذي  - ذذي وعذذال-مضذذافته ملذذى هللا  ،فهذذو مرتعذذة مذذا مراتذذ  القصذذش ،ملذذك مي تنف ذذم مذذا عذذزم عليذذه

 ،ما يهي السنة ما ي  ثبذت صذفة ال ذزم :وسا  القول ا ا   ا سالم وقال ،لالل ب ا يهي ال لم
مثعذات صذفة  -وهذو ادصذح-والثانع  :ثم قال ،ما القول ادول عاعتعار ينه لم  ثبت فيه لبر ملزمه

ما ثبتذذت صذذفة    ،- ذذي وعذذال-ال ذذزم    ي ب اللذذه وعظمتذذه   فهذذع علذذى مذذا  ل ذذ - ذذي وعذذال-وا 
ف ذذزم هللا  :ويم سذذلمة تقذذول ،بذذي هذذع كمذذا  ل ذذ  ب ذذالل هللا وعظمتذذه ،تحتمذذي التذذرشش كصذذفة المللذذو  

وا مذام مسذلم فذع مقشمذة صذحيحه  ،وهما ي يقال ما قبي الذريا ويثبتذه عذه هذمه الصذفة ،لع فقلتهاع
يول مذذذا يسذذذتف ش مذذذا الكتذذذا  الذذذما   لفذذذه  ،فذذذ ما عذذذزم لذذذع تمامذذذه فذذذشول مذذذا يسذذذتف ش منذذذه ينذذذايقذذذول: 

 الالا م لفه.
 ..ادس لة عقع منها عقية لكا
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

قيلجقنفل ق مقال؟ هعقي خ قق،هعقي خ يلجقولتكل يقريقي صحلب ق:ول  ق
 لر ذوا مذا  :يمرقذوا ي نذع ، اإ فع وصفهم ينهم يمرقوا ما الش ا كما يمر  السهم ما الرميذة

فلذرو هم  ،هي هو الش ا عم نى ا سذالم ؛لكا اللالل فع المراش عالش ا ،ولما سموا لوارت ؛الش ا
ومذنهم مذا  ،ال لذموقال بهما  م  مذا يهذي  ،وهما يقتضع كفرهم ،ما ا سالم ي نع انساللهم منه

 ،واذ   ا سذالم كشنذه يم ذي ملذى هذما ،فهم  لر وا مذا التذش ا ملذى الفسذ  ،ما الش ا التش ا :يقول
هذي هذم مذا الصذحاعة  ..،ويا الصحاعة ما عاملوهم م املة الكفذار لمذا قذاتلوهم علذى كذي حذال هذما

 ؟هذذذما الم تقذذذشلكذذذا مذذذا مذذذات علذذذى  ؟مذذذ من ا عذذذه -عليذذذه الصذذذال  والسذذذالم-مما كذذذانوا ريوا النبذذذع 
لكذا  ،مذا ارتكذ  م صذية ،دا مذا الصذحاعة مذا ارتكذ  ل   ذة ؛الصحاعة  بر وا مذا مثذي هذما

وهذما  نذافع يا يكذوا مذنهم المتلذع  ببشعذة و ذش مذنهم  ،المقذرر عنذش يهذي ال لذم ينهذم  مذي هم ثقذات
 ادل اإ لكا  وفقوا للتوعة منها.

قهعق ا زقي تص يلقبل ف أ  ؟قق:ي ةؤي قي ثلنةقول  
 التصوير ب مي  ياكاله وينواعه و يته شالي فع نصوا المن .

تلفرذذذ يق يقرذذذتيقي لل ذذذأ قي  يةذذذ و قرذذذيقي رتذذذ يقيأل  ذذذىقدذذذةقيألةذذذرلءقق:يقتذذذليحقولذذذ  ق:ولذذذ  
يقق،لقركتذأؤ يق  ولقبل وةقمرنهقي ي  يق ليهقي حلضلقي أللقك يقي حض لق يقازءًقق، ي صفلت  ي 

قق؟  وةتقيأل   و ق فغل ب كيقق،نليقهنلكقبلضق فب قي لفمقي رتلأر ي
ولذذذذو وضذذذذ  اسذذذذتعانة الذذذذشر  القذذذذاشم وتمذذذذر علذذذذى  ميذذذذ   ،وينذذذذتم يشر   ،هذذذذما اقتذذذذرار يحببنذذذذا  رحذذذذه

 الحاضريا عس ال يو س ال ا ل مت الفا ش .
ومقتضذى ملذك يا يكذوا الاذرر علذى مسذتو   ،المقصوش يا مفاش الس ال يا الكتا  كتذا  مبتذش  ا

ذذذذينذذذذا ي الذذذذ  المبتذذذذش  ا و  ،المبتذذذذش  ا ي لذذذذو  ،روا قبذذذذي الحضذذذذورالمتوسذذذذ  ا والمتقذذذذشم ا يا يحض   وا 
الاذذذرور كث ذذذر  منهذذذا المقذذذروإ ومنهذذذا المسذذذموا يمكذذذا يا  ،ا  ناسذذذ  المبتذذذش  ااذذذرحت الكتذذذا  اذذذرح  

ا وقذري فذع الاذرور التذع ا يو متقذشم  ا يو متوسذ   لكا مما حضر ال ال  سواإ كاا مبتش    ،يستفاش منه
يمذذا اذذلا يذذشتع لذذالع الذذمها عذذا  ميذذ  مذذا  ،يا يسذذتف ش -ما اذذاإ هللا-تناسذذعه ثذذم حضذذر ي بذذش 

 يقال هما فا شته ي اك ينها ستكوا قل لة.
لحرذذهقهللاق-هذذ يقرذذيقنذذالمقشذذ خقيإلةذذالمق-دذذةقي حر وذذ قق:هذذ يقةذذؤي ق نلةذذبق لحذذهقي يقولذذ  

ثذمقي لذ  قي شذلرعقدذةقاروذعقهذ يقي بذلبق يق  صذفقهللاقبرذلققول  :قدصع قق-دةقي حر و ق-تلل ى
 برذلق صذفقبذهقي ةذلبل يقق،-صفىقهللاقعفوهق ةفم-  قبرلق صفهقبهقلة  هقق،نفةه صفقبهق

الق  صفقهللاقنالقبرلق صفقق:-لحرهقهللا-قل قيإلرلمق حرأقق،يأل   يقالق تال زقي للآيق ي حأ  
الق تال زقي لذلآيق ي حذأ  ق رذ هبقق،-صفىقهللاقعفوهق ةفم-بهقنفةهق  قبرلق صفهقبهقلة  هق

ق-عفوذهقي صذال ق ي ةذالم-بهقلة  هققه برلق صفق،هللاقبرلق صفقبهقنفةهقي ةففق نهمقوصف يق
نالقبرذلقق-اذعق عذال-الق  صذفقهللاقق،ن ذىقآخذلقنالرذهقلحرذهقهللاق...قريقغ لقتحليفق القتل  ع
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ننرذلقي ةذؤي قق؛  ولقي ةؤي قعنهق،ه يقرحعقالقنشنل قدوهق، صفقبهقنفةهق  ق صفهقبهقلة  ه
هعقق،برلق صفهقبهقي ةلبل يقيأل   يقالق تال زقي للآيق ي حأ   ق:دةقنالمقش خقيإلةالمقيأل  

رذذلق صذذفهقبذذهقي ةذذلبل يقيأل  ذذ يقأيخذذعقدذذةقي لذذلآيق ي حذذأ  ق  قهذذ قرصذذألقثل ذذ قغ ذذلقي لذذلآيق
ق ي حأ  ؟
مي عما وصذت عذه  - ي وعال-فالساعقوا ادولوا لا يصفوا هللا  ،ماشام الصفات توقيفية :ينا يقول
فذذ ما ثبذذت هذذما عذذا  ،حكذذم الرفذذ  مثلمذذا قلنذذا فذذع صذذفة ال ذذزم عذذا يم سذذلمةفيكذذوا كالمهذذم لذذه  ،نفسذذه

قذذذش يكذذذوا هذذذما  ا،ا لهذذذم مسذذذتنش  م :قلنذذذا ،السذذذاعق ا ادولذذذ ا وقررنذذذا يا هذذذما ي يمكذذذا يا يقذذذال عذذذالريا
 يكوا له حكم الرف  ف ت ه كالم الا   رحمه هللا. وح ن م   ،المستنش لفع عل نا

ق..ق حةيقهللاقن وك
ق: رذلقبلذأق، لل ر يق صفىقهللاق ةفمقعفىقنك نلقرحرأق عفىقآ هق صذحبهق ارلذ يي حرأقهللقلبقي

 القوحلدذ يقي كفذمقق،دذالق نفذ يقعنذهقرذلق صذفقبذهقنفةذهق:-لحرهقهللاقتلل ى-دلأققل قي رصنفق
ق؛ القونوف يق القورثف يقصذفلتهقبصذفلتقخفلذهق، الق فحأ يقدةق ةرلءقهللاق آولتهق،عيقر يضله

دإنذذهقق،-ةذذبحلنهق تلذذل ى- القولذذللقكخفلذذهقق، القنفذذ ق ذذهق القنذذأق ذذهقألنذذهقةذذبحلنهقالقةذذرةق ذذه
لةذذذفهقصذذذلأق يقثذذذمق،قلقرذذذيقخفلذذذه  حةذذذيقحذذذأ ثًقق  صذذذأيققذذذوالًقق،ةذذذبحلنهق عفذذذمقكنفةذذذهق بغ ذذذله

 ی ی ی ىئ ىئ ژ:ق  هذذ يققذذل ق؛ولفرذذ يققكخذذالاقي ذذ  يقول  ذذ يقعفوذذهقرذذلقالقرصذذأ ق يق

ف يقحقنفةهقعرلق صفهقبذهقي رخذل دةب قق ژ مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی
 هذ قةذبحلنهققذأقارذعقدورذلقق،مقعفىقي رلةف يق ةالر قرلققل  هقريقي ذنل ق ي ل ذب ةف قق، فلةع

دذذالقعذذأ  قألهذذعقي ةذذن ق ي ارلعذذ قعرذذلقاذذلءقبذذهقق، صذذفق ةذذرىقبذذهقنفةذذهقكذذ يقي نفذذةق يإلثبذذلت
 يق ي صذأول يق ي شذهأيءقرذيقي نك ذقصذليطقي ذ  يق نلذمقعفذ همق،دإنهقي صليطقي رةتلومق،ي رلةف يق
ق. ي صل ح ي

وصلى هللا وسلم وعارك على عبشه ورسوله نب نذا محمذش وعلذى  لذه وصذحعه  ،الحمش   ر  ال الم ا
لمذذا قذذشم عصذذحة مذذمه  السذذلت الصذذالح يهذذي السذذنة  -رحمذذه هللا ت ذذالى-يقذذول الم لذذت  ،ي م ذذ ا

 ذي -وينهم   منذوا عمذا  ذاإ عذا هللا علذى مذراش هللا  ،وال ماعة وما تع هم ب حساا ملى  وم الش ا
ويا  -عليذه الصذال  والسذالم-وعشركذاا ا يمذاا كلهذا علذى ضذوإ مذا  ذاإ عنذه وعذا رسذوله  -عالو 

 -عليه الصذال  والسذالم-ا يماا عما وصت هللا عه نفسه ووصفه عه رسوله  ،مما     ا يماا عه
بي   منذوا عذشا هللا سذعحانه لذي  كمثلذه  ،وما ي ر تك  ت وي تمث ي ،ما ي ر تحريت وي ت   ي

وقش  رش على لساا ع ي الم لف ا فذع ال ق ذش  تبذش ي التمث ذي عالتاذبيه  ،وهو السمي  العص راعإ 
رذلقق:ةذؤي قةذلئعقولذ  و ذاإ عذا هذما  ،مذا ي ذر تاذبيه وي تمث ذي وي تحريذت وي ت   ذي :يقولوا 

  ؟ ِ َمقَ ْمق  نلقش خقيإلةالمقي تشكوهق،ي فليقك يقي ترث عق ي تشكوه
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دنهذذا  ؛فذذرثر هذذمه الكلمذذة { ذذولقنرثفذذهقشذذةء} : ذذاإ نفيذذه فذذع القذذر اي نذذع اذذ   ا سذذالم  ثذذر مذذا 
ا مذا نصذوا الكتذا  وكلما كاا ايست مال فع ايصذ الحات الاذرعية مذشلوم   ،ورشت فع النا

ُرش عليذه  ،مذا ي ذر تك  ذت وي تاذبيه :ولما ما قال ؛هوالسنة كاا يقو  ويش  ويع ش عا ا  راش علي
 :يقذال ،تاذبيه يشنذى ماذابهة :يقذال ،مذا و ذه ع  ذش دشنذى ماذابهة عشا التابيه و وش و ه اعه ولو

لذي   ،منكم تروا ربكم كما تروا القمذر ل لذة البذشر» -عليه الصال  والسالم-فع مثي قوله  ،تابيه
و ذه الاذعه فذع الر يذة ي فذع  ،وهنذاك و ذه اذعه ،هما تابيه «ي تضاموا فع ر يته ،شونه سحا 

 ،و ذه كذي والتابيه ما و ه ي ي نع م اعقة الماعه عالماعه عذه مذا ،لكنه تابيه ما و ه ،المر ع
ما  ذذاإ مثذذي هذذما فيمذذا بذذ ا اللذذال  والمللذذو  ففيذذه تاذذبيه مذذا و ذذه وي ي نذذع يا المر ذذع ماذذاعه  ،وا 

هذي  ،«مما س ش يحشكم فال  برك كما  بذرك الع  ذر» :-عليه الصال  والسالم-ا فع قوله للمر ع يبش  
منمذذا  ،يو ياذذعه الع  ذذر فذذع للقتذذه؟ ي ا،ما قذذشم  شيذذه قبذذي ركبتيذذه صذذار ع  ذذر  م نذذى هذذما يا ا نسذذاا م
وم ذرول المذراش عذالبروك المقصذوش ينذه قذش  ،فال  برك كما  بذرك الع  ذر ،فع هما الف ي ياعه الع  ر

ذذ ، و ذذش تاذذبيه مذذا و ذذه ي  لذذي عذذالمراش وهذذما  ،ا مذذا كذذي و ذذه بلذذالل التمث ذذيفلذذي  التاذذبيه ممنوع 
ماذابهة المللذو  لللذال  فذع الو ذوش  ،واللفاإ ما يحتات لالنتعاه الاش ش ل الذ  ال لذمفيه ما الشقة 

لكذذذا هذذذي هذذذما يقتضذذذع التك  ذذذت  ،اللذذذال  مو ذذذوش والمللذذذو  مو ذذذوش هذذذما و ذذذه اذذذعه ب نهمذذذا ؛مذذذثال  
 ،المقصوش يا مثي هما ي يقتضع تابيه الماعه عذه مذا كذي و ذه ،ا و ه اعه ما ع  شوالتمث ي يبش  
 ،كوا اللال  له و ه والمللو  له و ه يابهه فع مثعذات هذمه الصذفة ،ما همه الح ثيةمنما يابهه 

التمث ي ممنوا يابهه فع مثعات همه الصفة لكي ما اللذال   ،لكا هي همه الصفة مثي همه الصفة
تقتضذذع  فذذالفذذ ما كذذاا ماذذابهة المللذذو  للمللذذو  فذذع هذذمه الصذذفة ي تقتضذذع المماثلذذة  ؛والمللذذو  

فذذذ ما كذذذاا اللذذذال  لذذذه و ذذذه كمذذذا  ذذذاإت بذذذملك  ،اللذذذال  والمللذذذو  مذذذا عذذذا  يولذذذى المماثلذذذة بذذذ ا
والحمذار لذه  ،ا نسذاا لذه و ذه ؛وينذواا المللوقذات لهذا و ذوه ،النصوا الق  ية والمللو  لذه و ذه

 ،هذي هذمه الو ذوه تتاذاعه ،والف ذي لذه و ذه ،والنملذة لهذا و ذه ،والذم   لذه و ذه ،والقرش لذه و ذه ،و ه
لكذا مفذرشات هذمه الو ذوه  ،هذع ياذعه ع ضذها ع ضذا عذشا ال ميذ  لذه و ذه ،تتااعه و وه المللوقات
بذذي  ،نفذذع التمث ذذي ولذذم  لتذذر نفذذع التاذذبيه -رحمذذه هللا ت ذذالى-ولذذما التذذار الاذذ    ؛ي مماثلذذة ب نهذذا

الفذذاإ هذذمه تفري يذذة فذذ ما  ..،  منذذوا يا هللا لذذي  كمثلذذه اذذعإ وهذذو السذذمي  العصذذ ر فذذال  نفذذوا عنذذه
هذذما  ،ا عذذا  علذذى الو ذذه الاذذرعع فذذ نهم ي  نفذذوا وي يحرفذذوا وي يكيفذذوا وي يمثلذذوا كذذانوا   منذذو 

ومذذا ا يمذاا عذذا  ا يمذذاا عمذذا وصذذت عذذه نفسذذه  تفذذرا  ،  منذذوا عذذا  واتفريذ  علذذى مذذا تقذذشم مما كذذان
  ؟على هما ينهم ي  نفوا لماما

ف ما نفوا عنه ما يثبته لنفسذه هذي يكونذوا  منذوا  ،دا ما مقتضى ا يماا مثعات ما يثبته هللا لنفسه
ما  منذذا عمذذا يثبتذذه لنفسذذه مذذا صذذفات هذذي  ،عذذه؟ ي نذذع مذذا مقتضذذى ا يمذذاا عذذه ا يمذذاا عصذذفاته وا 

ا يمذاا عمذا ثبذت  ،ا يمذاا عصذفاته :مذا مقتضذى ا يمذاا عذه ،هذما تنذاقي ؟م نى هما ينهم  نفوا 
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لذذم  ما نفذذوا عنذذه مذذا وصذذت عذذه نفسذذه فذذ نهم ح ن ذذم  فذذ  ،عمذذا يثبتذذه لنفسذذه مذذا ادسذذماإ والصذذفات ،عنذذه
ا لذالت الواقذ  فهذو عا ذي  ،دا ايعتقذاش ما  ذاب  الواقذ  فصذحيح ؛  منوا عه ا يماا الصذحيح وا 

ي ذذاب  الواقذذ  يو  لذذالت  اميمان ذذلكذذا تذذ ما عذذه  ،- ذذي وعذذال-ينذذا ي مذذا عذذا   :قذذش يقذذول قا ذذي ،فاسذذش
 -عليه الصذال  والسذالم- اإ عنه وعلى لساا رسوله الواق ؟ ما كاا ي اب  الواق  على ضوإ ما 

ا كذذاا ميمانذذك عذذا  علذذى و ذذه  لذذالت مذذا  ذذاإ عنذذه وعذذا  ،فهذذو ميمذذاا صذذحيح واعتقذذاش صذذحيح وا 
فذذال  نفذذوا عنذذه مذذا  ،فهذذما تفريذذ  علذذى مذذا تقذذشم ،فهذذو اعتقذذاش فاسذذش -عليذذه الصذذال  والسذذالم-رسذذوله 

ه صذفات فمذا  نفذع عنذه مذا يثبتذه لنفسذه لذم دنذه يثبذت لنفسذه يسذماإ ويثبذت لنفسذ ؛وصت عذه نفسذه
والتحريت ممالذة الكذالم عذا الم نذى  ،وي يحرفوا الكلم عا مواض ه ،يصح ينه  ما عه على مراشه

لكذذا لذذو شل  ،وي شل ذذي علذذى مراش  هذذما ايحتمذذال ،المتعذاشر منذذه ملذذى م نذذى  لذذر ي  ذذشل عليذذه اللفذذل
المبتشعذذذة  ،هذذذم يسذذذموا تحذذذريفهم تشويذذذي تذذذشويال   الذذذشل ي علذذذى مراش  هذذذما ايحتمذذذال المر ذذذور سذذذم ناه

التحريذذت ممالذذة الكذذالم عذذا الم نذذى المتعذذاشر منذذه ملذذى  :ك ذذت ينذذتم تقولذذوا  ،يسذذموا تحذذريفهم تذذشويال  
فهذذم يسذذمونه  ،التشويذذي صذذرل الكذذالم عذذا ايحتمذذال الذذرا ح ملذذى ايحتمذذال المر ذذور ،م نذذى  لذذر

ال ذش الحقيقيذة  وصت ما يوصافه كال ش مذثال   - ي وعال-مما  اإ عا هللا  ؛تشويي ما همه الح ثية
ال ش الحقيقية احتمال را ح والن مة احتمذال  :هم يقولوا  ،و اإ فع لاة ال ر  م القها على الن مة

ما كذذاا عنذذشكم شل ذذي  ،ي :نقذذول ،فذذنحا ن مذذش ملذذى ايحتمذذال المر ذذور وهذذما هذذو التشويذذي ،مر ذذور
راش    ،تشويذي :هما ايحتمال المر ور ما كتا  يو سنة قلنايقتضع تر يح هما ايحتمال المر ور وا 

ما كذذاا مذذا عنذذشكم شل ذذي قلنذذا دا مذذا  ؛ولذذي  بتشويذذي {وحلدذذ يقي كفذذمقعذذيقر يضذذله} ،تحريذذت :وا 
ا مذذا يقذذول وكث ذذر   ،والتشويذذي ي لقذذه يهذذي ال لذذم ويريذذشوا عذذه مذذا  ذذراشل التفسذذ ر ،مقبذذول هذذو التشويذذي مذذا

 ،ويريذذش بذذملك التفسذذ ر ،- ذذي وعذذال-ل فذذع تشويذذي قذذول هللا القذذو  :ممذذام المفسذذريا ابذذا  ريذذر ال بذذرا 
ذذاوي لذذ   ،وي لذذ  التشويذذي علذذى مذذا  ذذ ول مليذذه ادمذذر يو اللبذذر تحققذذه  علذذى تحقذذ  الوعذذش مذذثال   ييض 

فذذ ما لذذال عذذا هذذما  ،حالمقصذذوش يا التشويذذي لذذه مسذذتنش ولذذه مذذر     {هذذ يقتأ يذذعقلؤوذذلي} يسذمى تذذشويال  
 { القوحلدذذ يقي كفذذمقعذذيقر يضذذله} :-رحمذذه هللا-ا سذذالم  ولذذما قذذال اذذ   ؛تحريذذت :المذذر ح قلنذذا
قذذال   ژ چ چ ڃ ژ - ذذي وعذذال-والتحريذذت يكذذوا فذذع اللفذذل كمذذا فذذع قذذول هللا  ، مذذ  موضذذ 

هذذذما تحريذذذت  ،- ذذذي وعذذذال-المذذذتكلم موسذذذى والمكل ذذذم هذذذو هللا  ا وكلذذذم هللاو موسذذذى    لذذذو  :المبتشعذذذة
ى الحذذرول وادصذذوات ملذذى م نذذى وهذذو تحريذذت م نذذوا صذذرفهم م نذذى الكذذالم الماذذتمي علذذ ،لفظذذع

وماك  ،هذما تحريذت م نذوا  ،عشظذاف ر الحكمذة :يقولذوا  ، رحه :كلم هللا موسى ،لاوا وهو الت ريح
 رذلقولفذمقتأ يفذهق}وي  لحذشوا فذع يسذما ه و ياتذه  ،فذال يحرفذوا الكلذم عذا مواضذ ه ،تحريت لفظع

الل فع الوقت مما كذاا الوقذت علذى لفذل المتااعه الما استشثر هللا ع لمه على الل :ي نع {نالقهللا
ينهذم  :اسذت نال عم نذى { ي ليةذخ يقدذةقي لفذم}والذواو اسذت نافية  { رلقولفمقتأ يفهقنالقهللا}ال اللذة 
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موقذت  ويكذوا ح ن ذم   ،ي ي لمذه مي هللا ،فمثذي هذما لذا ي لذ  عليذه يحذش ،تشويذي المتاذاعهي ي لموا 
الذذما ي  شركذذه ا نسذذاا مي مذذا  {ل  ذذ يقآرنذذلقبذذهو} :المسذذلم مذذا مثذذي هذذما هذذو موقذذت الراسذذل ا

 ريذذ  هللا يو مذذا  ريذذ  رسذذوله ولذذم يذذشت اذذعإ ياذذرر لذذه ملذذك مذذا  ريذذ  ومثلذذه لذذو اسذذتال  عليذذه 
ياكي عليذك  ،يو التقص ر فع العح  ،وهما ما التااعه النسبع سبعه القصور فع الفهم ،م نى  ية
  ؟هي م نى هما ينك ت ولها برييك ،م نى  ية

ومذا القذر ا  ،حتى تقت علذى مذا  بذ ا لذك م نذى هذمه اآليذة ، منا عما  اإ عا هللا ،هللا يعلم :تقول
ونصوا الصفات    لها ع ي ال لماإ وينسذ   ،ما ي يمكا يا  وقت على م ناه وهو المتااعه

والصذحيح ينهذا مذا المحكذم وي تكذوا مذا  ،ملك لإلمام مالك وهو منه براإ    لونها ما المتااعه
يما ما ي تقش اعتقاش السذلت الصذالح  ،اعه مي على ريا المفوضة مي عنش ما يقول عالتفوييالمتا

وي يحرفذذذذوا الكلذذذذم عذذذذا  ،لكذذذذا الكيفيذذذذة م هولذذذذة تكذذذذوا مذذذذا المحكذذذذم ،مذذذذا يا لهذذذذا م ذذذذانع م لومذذذذة
 چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ :وي  لحشوا فذع يسذما ه و ياتذه ،مواض ه

 ڤ ڤ ڤ ڤ ژ :- ذي وعذال-ش فع اآليات  شل عليه قوله وا لحا ،فهما ملحاش فع ادسماإ  ژ

ومنذه اللحذش فذع القبذر الم ذي عذه ملذى  ،ا ينه الم ذي وال ذشولوا لحاش مر بنا ساعق    ژ ڦڄ ڦ ڦ ڦ
وا لحاش فع ادسماإ هو ال شول بها وعحقا قهذا وم ان هذا عذا الحذ  الثابذت لهذا مذشلوم  ، هة القبلة

يسذذذشلوا عنهذذذا  :يكيفذذذوا ي نذذذع ،وي يكيفذذذوا  ،يسذذذما ه و ياتذذذهوي  لحذذذشوا فذذذع  ،مذذذا الم ذذذي المذذذمكور
  ؟عك ت

لكذا  ،يا م نذى ايسذتواإ م لذوم -رحمذه هللا ت ذالى-ولما لما س ي مالذك عذا كيفيذة ايسذتواإ يثبذت 
الذما يسذشل عذا الكيفيذة ي نذع ك ذت تسذشل  ،والسذا ي مبتذشا ،والس ال عك ت بشعذة ،الكيفية م هولة

ومثي هما ي يمكا يا تست مي فيذه ادقيسذة  ؟الم ي ل  عليه يحش   - ي وعال-عا اعإ يلفاه هللا 
 ،دا المللو  يمكا يا تشرك كيف ته عالماذاهش  وعالقيذا  علذى مثلذه ونظ ذره ؛ي يقيسوا هللا بللقه

ا مذا صذفات ت ذرل اذ     ،مما كاا زيش ينت ما ري ت زيش وهو مثي عمرو وينت ت رل عمرو :ي نع
  ؟فك ت يقا  عا ره ،ي نش له وي نظ ر - ي وعال-وهللا  ،دنك عرفت نظ ره ؛زيش

والتمث ي اعتقاش ينهذا مثذي صذفات المللذو  وهذو الذما  ،وي يكيفوا وي يمثلوا صفاته عصفات للقه
ثذم  ،مماثذي لللقذه - ذي وعذال-اعتقذشوا يا هللا  ،دنهذم اعتقذشوا التمث ذي ؛ ر المبتشعذة ملذى الت   ذي

فهذذم يل ذذ وا فذذع البشايذذة  ،ع لذذوا ،ثذذم ع لذذوا مذذا عذذا  التنزيذذه ،عإلذذي  كمثلذذه اذذ :ع ذذش ملذذك قذذالوا
مذذاشام ياذذعه  :ثذذم قذذالوا ،والنهايذذة ح نمذذا زعمذذوا يا اللذذال  مثذذي المللذذو  مذذا لذذالل مثعذذات الصذذفات
فل ذ هم مذا البشايذة  ،المللو  وهللا لي  كمثله اعإ مم ا ننفع همه الصفات التع تقتضع المماثلذة

وفذذع النهايذذة  ،اعبذذشوا صذذنم   -ح نمذذا مثلذذوا-وهذذم فذذع البشايذذة عبذذشوا  ،ة ذذرهم ملذذى الل ذذش فذذع النهايذذ
ي يمكذذذا تصذذذذور و ذذذوشه وي سذذذيما يا هذذذذمه  ؟ك ذذذذت  تصذذذور مو ذذذوش بذذذذشوا صذذذفات ،عبذذذشوا عذذذشما
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ا هذذ يإ الم  لذذة علذذ هم ل ذذر عظذذيم  ذذوم م :وقلنذذا فذذع شر  سذذب  ،الصذذفات قذذش يثبتهذذا هللا لنفسذذه
فك ذت ي رفذه مذا  نفذع الصذفات  ،ته التذع ي رفهذا المثبتذوا عصذفا - ذي وعذال-مما يتذى هللا  ؛القيامة
لذالفوا و  ،تر  مثي هما اللبر    ي فع النف  حرقة على مثي ه يإ الذم ا نحذوا هذما المنحذا ؟عنه

  .عنهالنصوا ومرلهم فع اآللر  هللا يعلم 
 ،لماذ  ةوالبذشا التذع شونهذا تحذت ا ،البذشا المكفذر  يمرهذا م ذرول ،الصفات المكفذر  يمرهذا م ذرول
ليسذت مثذي زلذة فذع يحكذام  ،والزلذة فذع عذا  ايعتقذاش يمرهذا ل  ذرلكا  عقذى يا هذما ل ذر عظذيم 
على الصفة التع مكرها فع كتاعذه وعلذى  - ي وعال-ف ما  اإ هللا  ،عملية يو يمور مت لقة عال عاش

ولذما  ؛همهما ماكال كب ذر ي تذري ؟ك ت ي رفه ما نفى الصفات -عليه الصال  والسالم-لساا نبيه 
 ه يإ الم  لة ه يإ النفا  ما ال همية ويضرابهم كفرهم  م  يف ر ما يهي ال لم: 

 .عار ما ال لماإ فع البلشاا  ولقش تقلش كفرهم لمسوا فع
  .دا مفاش ما   ول مليه كالمهم ينهم ي بشوا عشما ؛ ة عالماي نع لمسم

ي  -سذذعحانه–دنذذه  ؛ا صذذفاته عصذذفات للقذذهوي يكيفذذوا وي يمثلذذو  ،وي  لحذذشوا فذذع يسذذما ه و ياتذذه
الكفذذ  والمكذذافل والمسذذاوا  ،وي كفذذو {لهذذعقتلفذذمق ذذهقةذذروًق}يا لذذي  لذذه مث ذذي وي نظ ذذر  ،سذذمع لذذه

ذذاوالنذذش وهذذو  ،وي نذذش لذذه  ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژعم نذذى واحذذش   ،ادنذذشاش ادمثذذال والنظذذراإ ييض 
ز اسذذذذت مال ادقيسذذذذة التذذذذع ي   ذذذذو  :يا -سذذذذعحانه وت ذذذذالى-وي يقذذذذا  بللقذذذذه  ،قريذذذذ  مذذذذا السذذذذمع

وي  هلذذ دنذذه ي مثذذي لذذه وي سذذمع لذذه وي نذذش ؛تقتضذذع المماثلذذة والمسذذاوا  بذذ ا المقذذي  والمقذذي  عليذذه
ي بذذش مذذا و ذذوش و ذذه اذذعه  ذذرب   ؟هذذي يمكذذا يا يقذذا  الاذذعإ عا ذذر مثلذذه ؟فك ذذت يقذذا  ،نظ ذذر

ي نذذع هذذي  ،مثذذي اللمذذرلمذذاما؟ دنذذه ماذذرو   ،اللذذبا حذذرام :لذذو تقذذول مذذثال   ،المقذذي  عذذالمقي  عليذذه
مذذذا  ،ي يمكذذذا ،لذذذم ياذذذترك ؟و ذذذه الاذذذعه كونذذذه ماذذذرو  يقتضذذذع ملحذذذا  الفذذذرا عادصذذذي فذذذع الحكذذذم

وهللا  ،مثله دنه مو وش ؛المللو  مثي اللال  :ف ما قلت ،فع ال لة التع هع مناط التحريم واااترك
دنذه  ؛  عمثي هماي يمكا القيا ،يمكا القيا  عمثي هما { ولقنرثفهقشةء} :يقول - ي وعال-

فك ذذت يقذذا  هذذما عمذذا ي يماثلذذه وي  تفذذ  م ذذه فذذع  ،ي مثذذي لذذه وي نذذش لذذه وي سذذمع لذذه وي كفذذ  لذذه
 ،ي نذع عم ذرش ينذه ماذرو  ،مثلما قارنا مثلما قسنا اللبا على اللمذر ؟اعإ مي فع مسمى الو وش

 ؛حذذذا  الفذذذرا عادصذذذيفهنذذذاك قيذذذا  تمث ذذذي وهذذذو مل ،وهذذذمه علذذذة ي تقتضذذذع المسذذذاوا  وادقيسذذذة ينذذذواا
وهنذاك  ،ل ذشم المسذاوا  فذع ال لذة - ذي وعذال-لو وش ال لة وهذما ي يمكذا يا يسذت مي فذع حذ  هللا 

ذذذا وهذذذو الم ذذذرول عنذذذش المنا قذذذة عذذذالكلع علذذذى ال ز ذذذع بواسذذذ ة انذذذشرات ملذذذك  ،قيذذذا  الاذذذمول ييض 
الكلذذع ي نذذع  ادفذذراش المنشر ذذة تحذذت ،وهذذما مبنذذع علذذى اسذذتواإ ،ال ز ذذع مذذ  ي ذذره تحذذت هذذما الكلذذع

- ذي وعذال-وي يمكا است مال هما القيذا  عالنسذعة    ،عح   ياملها قاعش  كلية تتساو  يفراشها
فذذال  -اا كب ذذر  ت ذذالى هللا عمذذا يقولذذوا علذذو  -دنذذه ي  نذذشرت مذذ  ي ذذره تحذذت قاعذذش  يو تحذذت عمذذوم  ؛
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 ذذي -ع حذذ  هللا وهذذما يسذذت مي فذذ ،وهنذذاك قيذذا  يسذذمى قيذذا  ادولذذى ،مسذذاوا  بذذ ا هللا وبذذ ا للقذذه
ويمكا يا  تصت عه اللال  فاللال  يولى عه مذا المللذو   ،ف ما يثبتنا يا كمال للمللو   ،-وعال

الولذش كمذال عالنسذعة  ،لكا هناك ما الكمايت عالنسعة للمللوق ا ما ي يمكا يا  تصت عه اللال 
هذما الكمذال الذما  :نقذول ،  لكا هذي الولذش كمذال عالنسذعة ،للمللو  وال قم نقا عالنسعة للمللو  
  .لم  لش ولم  ولش نفيهوقش  اإ النا على  ،دا هما نقا ؛يثبت للمللو  هللا يولى عه ي يمكا

ي   ذوز اسذت مال ادقيسذة  :يا ،وي يقا  بللقه سذعحانه وت ذالى :-رحمه هللا ت الى-يقول الا   
ا  ذذذاز اسذذذت مال قيذذذا  ادولذذذى ،مذذذا قيذذذا  التمث ذذذي والاذذذمول مذذذال  تصذذذت عذذذه المللذذذو  كذذذي ك ،وا 

يولذى  - ذي وعذال-لكذا هللا  ،الكذرم كمذال عالنسذعة للمللذو   ،ويمكا وصفه ت ذالى عذه فهذو يولذى عذه
ذذاالمللذذو   ،عذذه عذذا الكذذرم الم لذذ   ،لذذه الحمذذش الم لذذ  - ذذي وعذذال-وهللا  ،يمذذشر ويثنذذى عليذذه ييض 

ذذا ،- ذذي وعذذال-و ميذذ  الصذذفات التذذع وصذذت بهذذا نفسذذه هذذو يولذذى بهذذا  يمذذشر عذذه  كذذي كمذذال ييض 
مما ت ذاري عنذشنا نصذاا واحذش مذا ف لذه  فمثال   -عليه الصال  والسالم-فالنبع يولى عه  ،المللو  

 :هذي نقذول ،والقذولع  تضذما مذا هذو يكمذي مذا الف لذع ،والثذانع مذا قولذه -عليه الصال  والسالم-
  ؟ا هما الف ي ما لصا صه والقول عالنسعة لألمةم

صذذلى هللا عليذذه -وفذذع حذذش   ينذذ  حسذذر النبذذع  ،فلذذم عذذور فذذ ا ال ،يذذ  فلذذمك فذذع  رهذذش فمذذثال  
 :نقذذذول ؟-عليذذذه الصذذذال  والسذذذالم-ا حسذذذر الفلذذذم لذذذاا عذذذالنبع م :هذذذي نقذذذول ،مذذذا فلذذذمه -وسذذذلم

ي نقذذول  ،تا يذة الفلذم كمذال يو نقذا؟ كمذال مما  لذ  مذذا ادمذة كمذال فنب هذا يولذى بهذما الكمذال
عليذه -دنذه  ؛ايبذش   -عليذه الصذال  والسذالم- ا ادمة ي ل  منها الكمال والنقا  لتا عه النبعم

فذع حذش   ابذا عمذر ينذه رقذع علذى  ،- ذي وعذال-ادكمي وادعلم وادلاذى    -الصال  والسالم
قبي يا يقعي ع ام يقضع حا تذه مسذتقبي  -عليه الصال  والسالم-ب ت يلته حفصة فو ش النبع 
مذا لذواا ت ظذيم  -الصذال  والسذالم عليذه-هما ما لواصذه  :قالوا ،ب ت المقش  مستشبر الك عة

هذما كمذال يو  ،ت ظذيم الب ذت مذا يا يسذتقبي يو يسذتشبر ببذول يو يذا   ،- ي وعال-ما عظم هللا 
ي بذش يا نعحذ   ،مذا يمكذا ،ي؟ كمال ي ل  ما ادمة وي ي ل  ما نب ها ادكمي الكمذال العاذرا 

هذذما ت ل ذذي لصذذحة  ،نذذه ت ل ذذيبللقذذه ف  -سذذعحانه وت ذذالى-فذذال يقذذا   ،عذذا و ذذه لل مذذ  ي ذذر هذذما
ت ل ي لصذحة ملذك فذع مثعذات مذا يثبتذه لنفسذه  ،ممه  يهي السنة وال ماعة ،ممه  السلت الصالح

ف نذه يعلذم  ،وعشم قياسه بللقه -عليه الصال  والسالم-عالق وش الممكور  التع  اإت عنه وعا نبيه 
اثلذذة لصذذفات المللذذو  لبذذ ا ي نذذع لذذو كانذذت صذذفاته ماذذبهة لصذذفات المللذذو  يو مم ،بنفسذذه وعا ذذره

دنه ي لم المللو  هذو الذما للقذه وي لذم المللذو  لقذال مذا عذا  التوضذيح والبيذاا يا صذفة  ؛ملك
  .فهو سعحانه يعلم بنفسه وعا ره ،دنه ي لم نفسه وي لم المللو   ؛ شه كصفة فالا ك ش فالا

بنفسذه ويعلذم عذالمللو  يعلذم  - ذي وعذال-هللا  «ف ا هللا لل   شم علذى صذورته» :    فع حش  
ما آلشم صذور  ماذتملة مذا  :يو نقذول ؟ا صذور   شم علذى صذور  الذرحمام :هذي نقذول ،ويعلم عا ره
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و شم  ،لذه و ذه - ي وعذال- شم له و ه وهللا  :ي نع ،نظ ر الصفات التع يثبتت للرحما ،الصفات
للذ   شم علذى هذمه  فذ ا هللا ،كذملك - ذي وعذال-وهللا  ،ولذه  ذش ولذه ر ذي ،و شم له سذم  ،له عصر

لكذا هذي ي نذع يا هذمه الصذور  مثذي هذمه الصذور  مذا لذالل هذما  ،الصذفات همه الصور  التع ف ها
لكذذا  ذذش المللذذو  ليسذذت كمثذذي  ذذش  ، ذذش - ذذي وعذذال-كمذذا يننذذا نثبذذت يا آلشم  ذذش و   ،ي ؟الحذذش  
ا اتحش ايسم ،اللال  قتضذى يا يكذوا هي الم ،ف ما كاا فع ال نة ف ها رماا ،كي له ما  لصه وا 

مسمى الرماا المو وش فع ال نة مثي الرماا المو وش فذع الذشنيا لذي  فذع ال نذة ممذا فذع الذشنيا مي 
ولذذما  ؛ي ي نذذع ايتفذا  مذذا كذي و ذذه ايتفذا  فذذع الصذور  ،لكذذا م ذرش ايتفذذا  فذع ايسذذم ،ادسذماإ

نذذع هذذما يا هذذي ي  ،«يا يول زمذذر  تذذشلي ال نذذة علذذى صذذور  القمذذر» : ذذاإ فذذع الحذذش   الصذذحيح
هذي هذذمه  ؟هذ يإ  ذشللوا بهذذما الاذكي المذذشور الذما ي ياذذتمي علذى عذ ا وي ينذذت وي فذم وي اذذعإ

 م اعقة ما؟ هي يمكا يا  شلي يهي ال نة بهمه الصفة؟ 
وهذما ي اذك  ،ومثذي هذما ياذكي م نذاه علذى كث ذر مذا النذا  ،لكا لهم صور  كما يا للقمر صذور 

هذذي يمكذذا يا  ،يصذذش  قذذيال   ،ويصذذش  قذذيال   ،علذذم بنفسذذه وعا ذذرهف نذذه سذذعحانه ي  ،ينذذه يحذذي ا اذذكال
ي نذذذع لا بنذذذا عاذذذعإ ي ذذذر  ؟لا بنذذذا عمذذذا نفهذذذم ويلفذذذى عنذذذا الحقذذذا   - ذذذي وعذذذال-ما هللا  :يقذذذال

 :لكذا هذي نقذول ،دننذا ي نذشركها ؛فيذةيالكيلفذى عنذا  ،دنذا ي نذشركها ؛الحقيقة يلفاها عنا ،الحقيقة
 ،الصذذوم ،الزكذذا  ،ي نذذع يع انذذا يسذذماإ الصذذال  مذذثال   ؟العا نيذذة نذذه يلفذذى عنذذا الحقذذا   كمذذا يقذذولم

-وقولذه  ؟لكا هي م نى الصال  عنذش العا نيذة هذع التذع  ذاإ اذرحها عف لذه ،يع انا همه ادسماإ
 ؟ «صلوا كما ري تمونع يصلع» :-عليه الصال  والسالم

 ،شركونذه علذى قذشر عقذولهميكوا هما ل ا  لل وام عمذا   ،اي، الصال  عنشهم تلتلت التالفا كث ر  
ي فالحقذذا   تلتلذذت  ؛يصذذش  قذذيال - ذذي وعذذال-دنذذه  ؛ي يذذا يلذذع الحقذذا   هذذع الحقذذا   :نقذذول، وا 

الذما  لذالت الواقذ   ،الكذالم عمذا  لذالت الواقذ  صذش  يو كذم  ،دنه لو لا بنا عما  لذالت الواقذ 
ذاوهذو  ،يصذش  قذيال   - ي وعال-وهللا  ،كم   ،وي يبذ ا وي يفصذح ،ار ا ويبذ ا ععذيحسذا حذش ث   ييض 

يا نسذذذتبشل ع ذذذي النصذذذوا عا رهذذذا لكونهذذذا   ي نسذذذتفهذذذي  ،- ذذذي وعذذذال-وي يبلذذذن مذذذا كذذذالم هللا 
ولما ا  ماا على يا القر ا ي ت وز روا تذه عذالم نى وي   ذوز تبذش ي حذرل  ؛ي نست ي  ؟يوضح

ال مهذذور يا  بذذي هذذو قذذول ،ن ذذم  ذذاإ فذذع السذذنة يو  ذذاإ مذذا يقذذوال يهذذي ال لذذم ،منذذه عحذذرل  لذذر
ا ولذم  ت بذش عذه كذالقر ا ولفظذه لذي  م  ذز   ،بلفظذه ادنذه لذي  م  ذز   ؛الحش   ت وز روا ته عذالم نى

 ،ثذذم ع ذذش ملذذك رسذذله المبلاذذوا عنذذه الذذم ا هذذم الواسذذ ة ب نذذه وبذذ ا للقذذه ،ويحسذذا حذذش ثا مذذا للقذذه
فذذ ما  ،مذذال ال عذذاشي فيمذذا يصذذ ش مليذذه مذذا يع - ذذي وعذذال-والمذذراش عالواسذذ ة هنذذا فيمذذا  نذذزل مذذا هللا 

لكذا هذي نثبذت واسذ ة بذ ا  ،- ذي وعذال-يثبتنا الواس ة ب ا اللذال  والمللذو  فيمذا  نذزل مذا هللا 
  .ي، ي واس ة ب ا اللال  والمللو   ؟اللال  والمللو  فيما  رتف  مليه ما يعمال ال عاش
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عنذذذه مذذذا ي هذذذي يمكذذذا يا  نتقذذذع مذذذا  بلذذذن  ،مقتضذذذى الرسذذذالة ادصذذذش  قذذذيال   ،ثذذذم رسذذذله صذذذاشقوا 
ا بي يصش  النا  ثم يرسذي واحذش   ، تصت بهمه الصفة؟ دنك افترضت يا ادصي المرسي صاش 

ن   هذذي  وثذذ  بهذذما المرسذذي عكذذالم المرسذذي الذذما  ،امذذا يكذذم  يحيان ذذعنذذشه كذذم  ولذذو لذذم يكذذا كذذمو  وا 
انتقذذذذى الصذذذذاش   ي يمكذذذذا يا  وثذذذذ  عذذذذه فالذذذذما هذذذذو يصذذذذش  قذذذذيال   ؟يرسذذذذله بواسذذذذ ة هذذذذما الكذذذذما 

بذي كالمهذم  ،ا  لذالت الواقذ صذاشقوا ي يقولذوا اذ     -يعنع الرسي-فهم  ،شق ا المصشوق اوالصا
ذاوهذم  ،كله م اب  للواق  ذاو  ،مصذشوقوا صذشقهم مذا يرسذلهم ييض  هذم مصذشقوا يصذشقهم مذا  ييض 

عذه لذه وي عبذر  عذه فذع حذش   ابذا شفمثذي هذما ي ي ،مي ما عانش وتكبردنهم يشتوا عالح   ؛سم هم
 ذذذي -قهم هللا والرسذذذي كلهذذذم صذذذاشقوا مصذذذشوقوا صذذذش   «يلبرنذذذع الصذذذاش  المصذذذشو  » :مسذذذ وش
قهم عشا يلقى على ي ش هم الم  زات التع ت  ي النا  يصشقونهم -وعال وي ر  على  ش هم  ،وصش 

مذذا الم  ذذزات مي هذذما  -عليذذه الصذذال  والسذذالم-ولذذو لذذم يكذذا لنب نذذا  ،مذذا علذذى مثلذذه  ذذ ما يقذذوامهم
  .ل الم ا يقولوا عليه ما ي ي لموا القر ا ال ظيم بلال

 وصلى هللا وسلم وعارك على عبشه ورسوله نب نا محمش وعلى  له وصحعه ي م  ا.


